PROSINEC 2021

Vážení spoluobčané.
Letošní rok bohužel končí stejně jako jeho začátek a to opatřeními proti
zabránění šíření nemoci covid-19. V létě už jsme všichni mysleli, že to
nejhorší máme za sebou. Potkali jsme se na některých kulturních a sportovních akcích, tak jak jsme byli zvyklí z minulosti. Především letošní jarmark byl skvělý. Proto nás moc mrzí, že adventní, vánoční a novoroční
akce budeme muset zrušit. Pojďme společně dodržovat vládní nařízení,
které mají zastavit šíření této epidemie. Možná někomu pořád nedochází to, co se děje v nemocnicích – co musí doktoři, sestřičky a zdravotní
personál řešit. Já sám jsem měl bohužel tu možnost vidět vše na vlastní
oči, kdy jsem nedávno ležel několik dní na JIP v jedné brněnské nemocnici. V tu dobu jsem si hodně uvědomil, co tato zákeřná nemoc dovede.
Buďme všichni zodpovědní. Přeji všem hodně zdraví.
Jaroslav Zoubek, starosta městyse

MÁTE DLUHY VŮČI
VEŘEJNOPRÁVNÍM
INSTITUCÍM?
NEBYLO VÁM
SCHVÁLENO ODDLUŽENÍ
A NEMÁTE SE NA KOHO
OBRÁTIT?

VÁNOČNÍ PROVOZ
Úřad městyse, knihovna a sběrný dvůr
budou uzavřeny od 22. 12. 2021 do 2. 1. 2022.
Sběrný dvůr bude od prosince do února otevřen 1× za 14 dní
– v sobotu v lichý týden (v týdnu, kdy se vyváží popelnice).
Nemáte vyvezenou popelnici?
Reklamace svozu prosím volejte na tel.: 736 682 992
nebo na e-mail: hejlova@tsmh.cz
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Informace z radnice
• Byla dokončena stavba víceúčelového
hřiště, které bude sloužit nejenom žákům
základní školy, ale také veřejnosti. Hřiště
je o rozměru 34 × 22 m, jsou zde 2 kurty na
volejbal, hrát se zde může fotbal, nohejbal, florbal, basketbal nebo tenis. Hřiště je
osvětlené. Objednání na určitý čas bude
řešeno, stejně jako ve sportovní hale, přes
on-line rezervační systém.

• Na ulici Tyršova je zhotoven nový chodník, podél nového chodníku bude na jaře
dokončena část asfaltové silnice. Po celé ulici budou vyměněny, stejně jako v ostatních
částech městyse, staré sodíkové lampy veřejného osvětlení za nová úsporná LED světla.

• Během roku došlo k opravám místních komunikací v ulici Husova, Jiráskova, V Domkách, Krátká, Hybešova, Tovární.
• Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
rekonstrukce cest v parku. Nyní je podepsaná smlouva o dílo.
• Byla pořízena nová elektronická úřední
deska, která je umístěna na budově úřadu.
• Ve výběrovém řízení byla také vybrána ﬁrma, která opraví dlážděnou cestu ke kostelu
vč. výměny dešťové kanalizace v této části.
• Bylo vypsáno výběrové řízení na opravu
dalšího bytu v bytovém domě na ul. Hybešova 40. Letos již byl jeden byt kompletně
zrekonstruován a předán mladé rodině do
užívání. V dalších dvou bytech bylo dobudováno nové WC, protože tato stará budova byla řešena tak, že některé byty měly WC
na chodbě. Nyní mají všichni nájemníci sociální zařízení ve svém bytě. V opravách na
tomto domě budeme pokračovat i v příštím roce.
• Pokračujeme v obnově naší kulturní památky. Ve 2. patře Löw-Beerovy vily jsou zre-

konstruovány tři místnosti do původního
stavu. Prostory budou využity pro knihovnu a rozšíření muzea. Na tuto akci jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje ve výši
400 tisíc Kč.
• Obnoven byl památný kříž na náměstí.
Restaurátorské práce byly také částečně
hrazeny z dotace Jihomoravského kraje.

• Z dotace Jihomoravského kraje byly pořízeny záchranné obleky pro naše hasiče.
• Připravuje se ke spuštění Portál občana,
který by měl navazovat na Portál občana
MV. Občané Svitávky si budou moci vyřídit
spoustu věcí z pohodlí svého domova. Na
tuto akci jsme opět získali dotaci.
• Dva projekty v rámci Participativního rozpočtu byly zrealizovány: pořízena byla knihobudka na náměstí a koše na tříděné odpady u dětských hřišť a na náměstí. Třetí
projekt – naučná stezka u cyklostezky je vypracován, nyní je ve výrobě. Tabule budou
osazeny začátkem příštího roku.

• V létě jsme se snažili vyzdobit obec květinami. Bohužel se stalo, že truhlíky byly
několikrát vysypány a stromkové růže na
ulici Mezimostí byly vyvráceny a některé
dokonce i zlomeny. Tento vandalismus se
dotkl i květinové výzdoby některých našich obyvatel.

• V minulém čísle Svitáveckých listů jsme
psali o prodeji palivového dřeva z obecních
lesů. Bohužel z důvodu tragické události majitele ﬁrmy, která měla kácení i prodej dřeva
na starost, se vše odkládá na příští rok.
• Společně se správou železnic jsme pořídili
nové kamery na místní vlakovou zastávku.
• Plánované podzimní Vítání občánků a kulturní akce jsme bohužel z důvodu nepříznivé epidemiologické situace museli přesunout na příští rok.
• Týdenní stolní kalendář Svitávky bude
k prodeji na Úřadě městyse Svitávka. Děkujeme za poskytnutí fotograﬁí panu Josefu
Vařekovi.
Jaroslav Zoubek, starosta
Miroslava Holasová, místostarostka

Blahopřejeme občanům,
v červenci, srpnu, září,
říjnu a listopadu
svá životní jubilea
70 let
Miroslav Gažo, Zdeněk Kunka,
Věra Šmídová, Eliška Karaﬁátová,
Miroslav Matuška, Hana Dvořáková,
František Kupsa, Miloš Krejsta,
Alžběta Mazalová

75 let
Eliška Jalová, Marie Staníčková,
Ludmila Jokešová
Ladislava Vavříčková

80 let
Helena Zeráková, Lubomír Maršálek,
Emilie Tesařová

85 let
• Připravuje se oprava zdi na hřbitově. První
krok je získání souhlasu k opravě od majitelů přilehlých hrobů.
• Na Sasině ﬁrma E.ON provádí kompletní
rekonstrukci rozvodů elektrické energie vč.
nových sloupů, na které usadíme nové veřejné osvětlení – úsporná LED světla.

František Přichystal

90 let
Aloisie Wetterová, Vlasta Konečná,
Josef Kovář
Všem jubilantům přejeme vše nejlepší
a hlavně pevné zdraví
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Elektronický úřad ve Svitávce

– jak využívat on-line

Určitě jste si všimli, že na svém občanském průkazu, pokud byl vydán po 1. 7. 2018,
máte zabudovaný čip. Tento čip vám umožní využívat výhod elektronické komunikace
s úřady napříč celou ČR. Jak to funguje v praxi?
Jako první vlaštovku budeme pro vás spouštět službu místní poplatek za svoz komunálního odpadu, který od nového roku bude možné platit elektronicky i u nás ve Svitávce pomocí portálu občana. Další možnosti využití elektronické komunikace budou
přibývat v průběhu roku 2022. K platbě můžete využít portál občana městyse Svitávky.
K tomu, abyste tyto služby mohli používat, se musíte identiﬁkovat, abychom vám správně spočetli výši poplatku a věděli, od koho platba dorazí. Identiﬁkovat se do něj můžete pomocí bankovní identity, o které jsme vás informovali v minulém článku. Další cesty k identiﬁkaci jsou uvedeny na informačním portále https://info.eidentita.cz/idp/.
Jedním ze způsobů, který lze použít je E-Občanka. Ta také slouží k identiﬁkaci nutné
pro úřední úkony. Jak to funguje a co k tomu je potřeba?
Každý občanský průkaz, který má čip, se může stát e-Občankou. Pokud ho váš občanský průkaz neobsahuje, můžete si požádat o výměnu. Za vydání nového průkazu zaplatíte standardních 200 Kč, ale pokud vám končí jeho platnost je vydání zdarma. Pro
využívání online služeb veřejné správy a prokazování totožnosti je však zapotřebí čip
tzv. aktivovat. Aktivace se provede zadáním přístupových kódů na pracovišti osobních
dokladů na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností při vyzvednutí občanského průkazu nebo kdykoliv poté, když chcete začít používat identiﬁkační funkci občanského průkazu. Tyto kódy slouží k ochraně vaší identity, aby nebyla zneužitelná. Pokud
se chcete dozvědět více o přístupových kódech, pokračujte na https://info.eidentita.cz/
eop/OchranneKody.aspx.
Po provedení aktivace pak můžete připojit nejen do našeho portálu, ale i do portálu
celostátního (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni), kde můžete elektronicky realizovat různé služby. Najdete tam například přehled o svých dokladech i údaje z katastru
nemovitostí nebo si lze kdykoliv a zdarma zažádat o výpisy z rejstříku trestů, z bodového konta řidiče, živnostenského rejstříku, ale také podat daňové přiznání, vyřídit živnostenské oprávnění, založit datovou schránku nebo se třeba dostat ke svému eReceptu – to vše online z domova. Náš portál bude s tímto portálem propojen a bude využívat stejné ověření. Tedy přístupem k portálu občana městyse Svitávky už máte i možnost využívat dalších služeb elektronické veřejné správy.
Co je potřebujete, aby vše fungovalo? Na prvním místě je nutné připojení k internetu
a dále čtečka karet. Nové počítače nebo klávesnice ji už mají v sobě zabudovánu, ale
lze ji i koupit v každém obchodě nebo e-shopu s elektronikou, PC technikou nebo podobným zbožím. Pokud zadáte do vyhledávače heslo„čtečka karet eobčanka“, pak bude nalezeno množství produktů odpovídajících požadavku. Technické informace jsou
také dostupné na adrese https://info.eidentita.cz/eop/CteckyKaret.aspx. Pokud dáváte přednost práci s mobilem, tak čtečku karet lze snadno a jednoduše spárovat také
s mobilním telefonem, viz https://info.eidentita.cz/eop/CteckyMobil.aspx.
Pokud máte vše, stačí si už jen zdarma naistalovat připravenou aplikaci na webu elektronické identity z adresy https://info.eidentita.cz /download/Default.aspx#SoftwareKeStazeni a je to. Díky své e-Občance pak lze provádět přihlašování do jakéhokoliv
elektronického systému státu. Využití a nabídka služeb je už opravdu široká a bude jistě překvapeni, co vše jde již nyní elektronicky zrealizovat. Jsme rádi, že ani u nás ve Svitávce nezůstáváme pozadu a nabízíme své služby občanům on-line.
Jaké jsou klíčové výhody používání elektronické komunikace?
· Máte úřad otevřený 24 hodin a 7 dní v týdnu.
· Nemusíte na úřad.
· Nestojíte v žádné frontě.
· Systém platbu připraví za vás a vy jen provedete autorizaci.
· Vyhnete se chybám a opomenutím.
Nezapomeňte, služba placení přes internet za svoz odpadu bude přístupná už od nového roku i u nás. Buďte připraveni.
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Moderní úřad Svitávka
CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016718

Základní škola
I v letošním roce se škola zúčastnila dobrovolnické akce 72 hodin. Jedná se o tři dny
plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR
konají již po deváté. Projekt je určen dětem
i rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují
myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí.
V České republice akci 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mládeže. Kromě ČRDM se do
projektu přidá také mnoho dětských a mládežnických organizací, škol i neformálních
skupin dobrovolníků. Projekt dlouhodobě
finančně podporuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.
Letos se některé děti naší školy zapojily do
dvou samostatných aktivit – sázení stromů
a okrasných keřů a vytvoření výzdoby do
Domu s pečovatelskou službou ve Svitávce. Po velkém úsilí jsme společnými silami

vysadili stromy i keře, vytvořili konkrétní
i abstraktní obrazy a dřevěný strom s barevnými ptáčky. Věříme, že vyzdobí stěny DPS
a bude zdejším obyvatelům dělat radost.
Velké díky patří těm, kteří se jakkoli zapojili,
pomohli převést a instalovat obrazy nebo
naše úsilí jakkoli podpořili.
ZŠ Svitávka
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Pomoc obcím zasaženým tornádem Vzpomínka
Vážení a milí spoluobčané,
na bratra
vedení Městyse Svitávka
Ráda bych touto cestou poděkovala všem,
co pomáhají na obnově poničených vesnic
na jižní Moravě. Ať už kdokoli z vás přispěl
jakoukoli formou, materiální či ﬁnanční,
nebo se na místo přímo vypravil pracovat,
všem patří obrovské díky. Od prvních týdnů od tornáda se snažíme veškerou pomoc
směřovat cíleně, protože do postižených oblastí se skupinou kamarádů dojíždíme pomáhat i při opravách, se spoustou lidí se již
známe osobně a zjišťujeme postupně, co
kteří konkrétní lidé potřebují. Zajistili jsme
několikrát i sbírku potravin do kuchyní, kde
vaří dobrovolníci pro dobrovolníky a osobně jsme se přesvědčili, že tato pomoc je velice potřebná. Díky lidem, kteří nejsou lhostejní k neštěstí druhých, se nám podařilo
sehnat i spoustu stavebního materiálu a dopravit ho přímo na určená místa… domy…
čísla popisná, kde bylo třeba.

Finanční sbírka, kterou jsme pod záštitou
Městyse Svitávka uspořádali na letošním jarmarku tradičních řemesel, byla také cílená.
Vybranou částku ve výši 10 000 Kč jsme předali rodině Vališových v obci Hrušky, u kterých pomáháme i při samotné opravě domu. Sami nyní využívají náhradní ubytování a jelikož mají dvě malé děti, není pro ně
situace vůbec jednoduchá. Vydařila se také sbírka pro děti a to v podobě oblečení
a hraček, kterou jsme měli možnost předat přímo u nás ve Svitávce. Rodiče s dětmi
přijali pozvání a vybrali si vše potřebné
a hlavně co se jim samotným líbilo. Strávili
jsme krásný sváteční den, počasí nám přálo
a snad jsme rodině alespoň v rámci možností zpříjemnili den. Panu starostovi a paní místostarostce Městyse velice tímto děkuji, že si také na tuto rodinu udělali čas
a provedli nám komentovanou prohlídku
krásnou vilou, kde sídlí úřad Městyse Svi-

távka a malým děvčatům Vališovým věnovali krásné panenky na hraní.
Každá, byť malá pomoc se počítá, dobrovolníků již není tolik, jako tomu bylo v letních měsících. My se budeme stále snažit
dojíždět pomáhat a budeme rádi, pokud by
se k naší partičce kdokoli chtěl přidat. Vždy
se dá domluvit termín, aby vyhovoval všem.
Kdo by měl zájem s námi pomáhat, může
mě kontaktovat přes úřad Městyse, nebo na
mém profilu na Facebooku, kde můžete mimo jiné najít akci pořádanou dalšími dobrovolníky a to dražbu obrázků malovaných
dětmi z postižených oblastí.
VŠEM JEŠTĚ JEDNOU VELIKÉ DÍKY!
Přeji všem krásné podzimní dny a pevné
zdraví!
Petra Musilová

(Ne)zapomenuté

pomníky

stoletá paměť národa a země
Na internetových stránkách byla do vytvořené interaktivní mapy pomníků vybudovaných na území ČR legionářům
a padlým v 1. světové válce vložena fotograﬁe pomníku postaveného na svitáveckém hřbitově včetně doplňujících
informací. Tento geograﬁcko-historický
projekt obsahuje mimo jiné i abecední
seznam, v něm mohou zájemci nalézt
již ke třem tisícům vložených položek
z obcí a měst naší země. Pavel Krejcar

Letos na jaře prvního dubna
jsem se naposledy rozloučil
s mým starším bratrem Pepou
a švagrovou Jitkou. Mám je však stále na
mysli. Pepa byl můj ochránce, pomocník, učitel, spojenec v učení, práci, v hraní i lumpárnách. Byl to můj vzor jak doma, tak ve škole,
při studiích na střední škole i v dalším životě.
Pomáhali jsme si při stavbě rodinných domů. Naučil mě veškerá potřebná řemesla.
Scházeli jsme se na rodinných i jiných oslavách velmi často. Až nám mládí najednou
uprchlo, ani nevíme kam. Loni na jaře jsem
jej navštívil a on se mi pochlubil co po večerech dělá. Ukázal mi zčásti popsaný deník.
Byly to vzpomínky na naše dětství a mládí
z pohledu našeho psa. Povídání se zalíbilo
jeho vnučce Barunce a požádala jej, aby do
Vánoc napsal vše, na co si vzpomene. Nic
nedoplňovat, nepřepisovat. Nevracet se
v textu a zpětně něco dopisovat. Ráda by
povídání uplatnila ve školní práci.
Nabídl jsem mu, že vše napíši na počítači.
Na třikrát se to podařilo. První třetinu tisku
jsem ukázal sestře Fanušce a ta začala k povídání kreslit obrázky.
Já jsem prohlédl všechna alba a vybral dobová fota. Protože fotky byly amatérské, nechal si je upravit.
Některá místa jsem v létě nafotografoval
a použil též do knížky.
S bratrem jsme vše probírali, konzultovali
a po internetu vše jsem posílal Barunce. Byla nám velmi vděčná.
Při setkání letos na jaře jsem navrhl, že pro
rodinu udělám knihu se vším všudy. Jsme
čtyři sourozenci tak do každé rodiny jednu.
Povídání o domácích zabíjačkách slíbil bratr Pepa napsat, až na tom bude zdravotně
lépe.
Když jsem mu volal do nemocnice nenapadlo mě, že povídku již nenapíše a mou
knížku neuvidí. Pepa náhle odešel. Dokončení jsem se tedy ujal já.
Povídání jsou psána z pohledu našeho psa.
Jmenoval se ARGUS a stejný název má i tato
kniha.
Protože mezi známými je o knížku velký zájem rozhodl jsem se dva výtisky věnovat
knihovně ve Svitávce. Děkuji tímto sestře
Fanušce za kresby a dalším kamarádům
a známým za pomoc.
Jiří Lukeš
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Prostřední mlýn ve Svitávce – šlechtické sídlo a klášterní rezidence

Jedním z nejzajímavějších a neprávem opomíjených historických objektů ve Svitávce
je areál tzv. Prostředního mlýna, situovaného v severozápadní části městyse. Jeho významu a historickému vývoji nebyla dosud
věnována ani ta nejmenší pozornost, přestože svým vzezřením ji nutně vzbuzuje.
Dějiny mlýna, stejně jako i ostatních mlýnů
ve Svitávce, především mlýna Horního, se
odvíjejí teprve od náhodných záznamů
z konce 16. století. Někdy na počátku devadesátých let, údajně roku 1590, podle jiného až roku 1594, kupuje opat kláštera Hradisko Jiří Pavorin z Pavorinu ve Svitávce
dva mlýny – Jarošovský, oceněný na 1200
zlatých, a Dupákovský, hodnocený ve výši
300 zlatých. Podle zápisků opata Pavorina
musí být Dupákovský mlýn nutně totožný
s objektem dnešního Prostředního mlýna.
Jejich pozemky měly být vzápětí postoupeny obci, vlastní mlýnské provozy zůstávají
v režii klášterní vrchnosti. Listina z roku 1598
zmiňuje konkrétně prodej mlýnských polí
a luk od mlýna Jiříka Jaroše, který lze ztotožnit s Horním mlýnem proti zájezdnímu
hostinci „Labuť“ severně od obce.
Prostřední mlýn během následujících desetiletí a století změnil mnohokrát své majitele. Např. v roce 1591 se na svobodném mlýně ve Svitávce připomíná vladyka Jindřich
Šubíř z Chobyně. Jak dlouho na mlýně setrval, nevíme. Jisté je, že se mu zde narodil
syn Karel, ve třicátých letech 17. století usazený na svobodném dvoře v Knínicích, jenž
v době vleklých sporů městečka Svitávky
s klášterní vrchností svědčil ve prospěch
svých někdejších svitáveckých sousedů.
Nejpozději v roce 1597 se zde usazuje Bedřich Drahanovský z Pěnčína. S tímto rodem
jsou osudy svobodného mlýna spojeny nejdéle, až do třicátých let 17. století. V průběhu dvacátých let vlastnila již plná dispoziční práva na svobodný mlýn ve Svitávce Drahanovského manželka Barbora Kaltenhofová z Malejova. Jí také Bedřich Drahanovský
odkázal v roce 1625 „všechny své svršky,
nadbytky, klenoty od zlata a stříbra a hotové peníze“. Mlýn držela až do roku 1633, kdy
jej prodává šlechtičně Johaně Marii Kocové, rozené Kobelhoferové. Novým uživate-

lem svobodného mlýna ve Svitávce se stává vladyka Jan Adam Koce z Dobrše, manžel výše uvedené Johany Marie, právoplatné majitelky. Ten se v roce 1638 aktivně zastal svitáveckých usedlíků ve sporu s hradišťským opatem, dotvrdil přitom pod pečetí
někdejší opatův příslib z roku 1636 o navrácení starých privilegií do Svitávky, což ve
výsledku nebylo učiněno.
Nepřesnosti při určování jednotlivých mlýnů na řece Svitavě od Zboňku až po Mladkov a Skalici však přinesly v jejich lokalizaci
velké množství chyb. Díky pozemkové knize z přelomu 17. a 18. století tak víme, že
mlýn při dvoru, jak jej ještě ve zbytcích původní struktury spatřujeme v severozápadní části městečka Svitávky, je nutno ztotožnit s mlýnem, nazývaným do závěru 17. století jako Dolní, poté nesoucím po zřízení třetího mlýna s papírnou pojmenování Prostřední.
Nádherně zachovalá pískovcová deska nalezená údajně v zásypu podlahy Prostředního mlýna při jeho novobarokní přestavbě ve třicátých letech 20. století nese bohatou plastickou výzdobu v podobě opatského znaku hradišťského opata Alexia Worstia, který působil ve svém úřadu v letech
1671 až 1679. V oválné kartuši pod vlastním
erbem je vložen latinský nápis, jehož text
v překladu hovoří o vystavění tohoto mlýna „od základů“ za zmíněného opata Worstia v roce 1678. Uvedeného roku byla přestavba, nikoliv výstavba, zřejmě dokončena.
Tyto změny snad souvisejí se zřízením papírny v poloze krátce před tím nově vybudovaného Dolního mlýna při východním
okraji svitáveckého náměstí a s připojením
železných hamrů k Hornímu mlýnu. Také
prostřední mlýn nezůstal ve svém původním účelu osamocen. Zřejmě ve stejné době je v jeho těsném sousedství zřízena olejna (dnes domek č.p. 110). Charakteristika
mlýnů při jejich odprodeji klášterem v sedmdesátých letech 18. století a po jeho zrušení
roku 1784 ukazuje, že oba svitávecké mlýny
– Horní i Prostřední – disponovaly paterým
složením, z toho trojím moučným, jednou
jahelkou a posledním, pohánějícím stoupy
krupníku.
Mlýnskému provozu při dvoře sloužil Prostřední mlýn po řadu desetiletí, ještě v polovině 18. století je spojen výlučně s tímto
řemeslem. Nedlouho poté je však rozšířen
o značně neobvyklou složku, tvořenou soukromým obydlím opata kláštera – rezidencí. Její vznik je spojen s osobou posledního
hradišťského opata Pavla Ferdinanda Václavíka. Za jeho dlouholetého působení v čele
klášterní komunity (na Hradisku vykonával
správu kláštera od roku 1741 do jeho zru-

šení v roce 1784) vzniká na katastru panství
řada nových staveb, budovaných v nadcházejícím pozdně barokním a klasicizujícím
stylu. Na přestavbě budov Prostředního
mlýna a jejich adaptaci na opatskou rezidenci se mohl podílet i Karel Josef Jelínek,
stejně jako na vzniku zájezdního hostince
„Labuť“.
Vzhled Prostředního mlýna však citelně
narušila obnova budovy po požáru v roce
1930 (podle J. Sadílka – v archívu hasičů není o tomto požáru žádná zmínka), kdy byla
vlastní mohutná mlýnice odbourána a se
zřejmým využitím alespoň základní koncepce původního barokního řešení vytvořena
nová historizující průčelí. Podobu mlýna
před požárem připomíná pouze jediná fotografie, která však zabírá budovu od západu a zachycuje tak nevýrazně architektonicky pojaté západní průčelí, zatímco hlavní severní fasáda je téměř skryta. Přesto se
zde rýsují určité prvky, které by pro alespoň
dílčí podíl význačného moravského architekta Františka Antonína Grimma, či jeho
stavebního okruhu, mohly svědčit. Se značnou dávkou pravděpodobnosti lze říci, že
jejím základem je sídelní objekt vladyckých
rodin, které se na přelomu 16. a 17. století
píší na zdejším svobodném mlýně. Dochovaná budova č.p. 109 nabízí věrohodnou
interpretaci stavebního vývoje stavby od
závěru 16. století až po současnost.
Většina dalších mlýnů v regionu byla v té
době velmi skromné povahy, o jejich zdokonalení a rozšíření se většinou zasloužila
až pobělohorská vrchnost. Je tak pravděpodobné, že nejinak tomu bylo i v případě
dnešního Prostředního mlýna ve Svitávce,
jehož vznik obytné budovy šlechtického
majitele příliš neovlivnila.
Hlavní průčelí domu bylo doplněno opatským znakem, dnes vsazeným nad novobarokní portál vstupní branky v těsném sousedství domu. Erb přísluší realizátoru přestavby opatu Václavíkovi a dokládá tak značný podíl jeho osoby a jeho doby na přeměně někdejšího mlýna.
Teprve osudný výše zmíněný požár zbavuje mlýn jeho pozdně barokní podoby, zcela
zaniká mohutná přístavba mlýnice a starší
feudální a opatské sídlo získává novobarokní tvář. Ta však objektu neubírá nic na jeho
zajímavosti a historickém významu, jeho
plné zhodnocení v budoucnu může přinést
mnohé cenné poznatky, zásadně obohacující dosud známé dějiny městečka Svitávky.
Prameny:
Sadílek Jaroslav: Svitávka, historický vývoj
stavebních památek a osídlení obce.
Bystřice nad Pernštejnem, 2011
Pavel Krejcar
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Povedený ukázkový trénink ve Svitávce

Naši malí
fotbalisté
SK Moravan Svitávka sdružuje přinejmenším 50 dětí v kategoriích předpřípravka,
mladší a starší přípravka, žáci. Pravidelně se
scházíme 2krát týdně na našem fotbalovém
hřišti, od podzimu do jara je nám umožněna zimní příprava v naší hale.

V úterní odpoledne 14. září se ve Svitávce
uskutečnil ukázkový náborový trénink místního fotbalového klubu Moravan Svitávka
ve spolupráci s Žijeme Hrou. Na trénink dorazilo přes 40 dětí různého věku. Zastoupení měli ti úplně nejmenší ze školičky, popř.
předpřípravky (do 6 let), kteří si hlavně hráli, skákali, běhali, házeli a také padaly. No
prostě nefalšovaná radost z pohybu.
Své zastoupení měli také mladší a starší
přípravky (7 až 11 let), tak i starší děti patřící
do žáků (12 až 15 let), kteří se věnovali už
speciﬁckým fotbalovým činnostem, pohybovým hrát, tak i malým formám fotbalu.

Důkazem, že se akce vydařila byly rozzářené tváře dětí a jejich široké úsměvy. Pokud
se vám u nás líbilo, budeme rádi když přijdete i příště.
Každé úterý a čtvrtek 16.30 –18.00, hřiště
ve Svitávce. Vítaný je každý kdo chce sportovat. Více informací na www.zijemehrou.cz

Historický postup Svitávky
v malé kopané do I. ligy
Začátkem 90. let ve Svitávce vznikl tým malého fotbalu. Zakládajícím členem byl pan
Jaroslav Mihola, který již bohužel není mezi
námi. Posléze mu s vedením týmu pomáhal
pan Milan Novák, který je stále aktivní člen,
hráč, rozhodčí a náš vzor, jak by člověk měl
přistupovat k fotbalu a k životu samému.
Tým ve Svitávce máme složen především
ze současných a bývalých hráčů velkého
fotbalu. V průběhu let byla malá kopaná ve
Svitávce výsledkově velice rozdílná a střídali se úspěšnější roky s těmi méně úspěšnými. Ovšem v poslední letech se nám začalo
velice dařit. V roce 2019 jsme se probojovali
do 3. ligy, hned na to v roce 2020 do 2. ligy
a letos v roce 2021 jsme udělali historický
úspěch a postoupili do 1. ligy a tím završili
postupový hattrick. Naším nejlepším střelcem za uplynulou sezónu byl Luboš Chloupek, který dal 28 gólů.

Příští rok od jara tedy budeme hrát nejvyšší
soutěž v malém fotbale na okrese Blansko
a snad budeme důstojnými soupeři.
Tímto bych rád pozval všechny příznivce
malé kopané na naše domácí zápasy, které se budou od jara hrát tradičně v sobotu
v 17.00 hodin odpoledne. Fotbalu zdar a malé kopané zvlášť.
Vedoucí týmu Tomáš Novák

Naším cílem je umožnit dětem pravidelnou sportovní činnost, být jim nápomocni
v jejich rozvoji. Děti zde vždy najdou přátelskou atmosféru, kde se naučí nejen fotbalovým dovednostem, herním taktikám,
ovládání míče, ale i respektu, toleranci a radosti z pohybu.
Letos náš klub započal úspěšnou spolupráci se spolkem Žijeme hrou, což všem nabízí
ještě více zkušeností. Zúčastňujeme se soutěží FAČR i turnajů Žijeme hrou, které jsou
určeny pro všechny, kteří si chtějí s radostí
zasportovat.
Nyní mají děti před sebou nabitou zimní
turnajovou sezónu. Mnoho zápasů se odehraje i v naší hale. Zveme všechny fanoušky
na tyto turnaje.
Pořádáme i aktivity, jako jsou např. nábory,
olympiády, opékačky, fotbálky s rodiči, společné bruslení či plavání. Nedílnou součástí
jsou již tradiční příměstské tábory, letos poprvé i pobytový kemp. Je to vždy týden plný
všestranného pohybu, zkušeností, zážitků
a legrace. Všichni trenéři dělají tuto práci
srdcem, odměnou jim je vidět tolik dětí na
hřišti a s úsměvem. Nikdy by vše nefungovalo bez jejich nadšení, bez skvělé party
dětí, bez podpory Vás rodičů a přátel, velké
podpory vedení obce. Všem děkujeme za
přízeň.
Tým SK Moravan Svitávka
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